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    Leeuwarder Vogelvrienden 
 

voorwoord Februari 2023  

  

Beste Vogelvrienden(innen),  

 

Het maandblad onze vogels valt door de brievenbus, voor mij het teken dat het weer tijd is het 

voorwoord te schrijven voor onze februari vergadering. Dit is altijd een mooie reminder voor een 

man op leeftijd. Het blad lezend realiseer ik mij dat het TT seizoen overal weer achter de rug is. Op de 

meeste shows en ook de landelijke minder inzenders en vogels. Ik hoop van harte dat dit een post-

corona dipje is en dat komend seizoen de liefhebbers zich weer massaal aanmelden voor de show. 

Ook op de vergaderavonden blijft het bezoekersaantal wat achter dan voor corona. Ook dat is 

natuurlijk van tijdelijke aard.  

 

Het bestuur heeft weer een prima invulling van de avond geregeld en rekent op een grote opkomst. 

Naast de lezing over de mooiste vogel die ook huisvest is in mijn volière is er natuurlijk voldoende tijd 

en gelegenheid om over allerlei andere zaken te praten. 

  

 

Wilt u bericht van aanwezigheid mailen aan secretaris@leeuwardervogelvrienden.com  

  

Graag allemaal tot ziens op de vergadering in de ScanTriHal.   

 

Jacob Smink 

 

LVV KAMPIOENEN 2022 

 

  



    Leeuwarder Vogelvrienden 
 

 

 

Agenda 24 februari 2023. Aanvang 20:00 uur 

  

1. Opening.  

2. Notulen van de vorige vergadering.  

3. Bestuurlijke zaken.  

a. berichten van verhindering.  

b. ingekomen en uitgaande correspondentie.  

c. mededelingen bestuur 

d. Evaluatie TT 2022 

e. Lief en leed commissie  

4. Vraag en aanbod 

5. Pauze met loten verkoop 

6. Lezing Zebravinken 

7. Pauze met trekking verloting.  

8. Rondvraag 

9. Sluiting bijeenkomst.  
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Notulen 27 januari 2023 

 
Opening: 20.05 uur:  

De voorzitter heet de leden van harte welkom op onze jaarvergadering van januari. De 1ste van het 

nieuwe jaar. De voorzitter wenst ieder nog een spoedig en vooral gezond jaar toe. Het is een volle 

agenda dus gaan we snel beginnen. Als de techniek het toelaat en we hebben nog tijd over dan gaan 

we nog even foto’s bekijken van ons afgelopen jubileum reisje van mei jl. Deze avond zijn er 26 leden 

aanwezig. 

 

Notulen 25 november 2022 

Notulen worden goedgekeurd.  

 
Bericht van verhindering:  

• Jan en Marga Smink 

• Johan Beckers 

• Erik Hulsman 

• Mark Kooij 

• Sam Roskam 

 

Ingekomen en uitgaande correspondentie: 

Kerstgroet van Ria en Aswin Lemmens. 

Kerstwens van Theo Hof en Wiekie Kramer. 

Verhuisbericht van Dhr. J. vd Ven. 

Bedankt per 01-01-2023 Dhr. B. de Roos 

Nieuw lid per 01-12-2022 Dhr. H. Hoeksma 

Nieuw lid per 01-01-2023 Dhr. A. Rauwerda, Dhr. D. Huitema en dhr. R. Speeks. 

District secretaris Jan Andringa heeft via het District een formulier gestuurd over het tentoonstelling bezoek 

van de afdelingen van het jaar 2022. Willem Wijkhuizen heeft dit ingevuld en teruggestuurd. 

 

Mededelingen Bestuur en commissie:  

Het bestuur heeft zijn 1ste vergadering gehad en een planning gemaakt voor de komende maanden. In februari 

komt dhr. Jelmer Huisman een lezing geven over zebravinken. In maart geeft Martin van Wijngaarden een 

lezing over 1 van zijn mooie reizen. En in april hebben we onze traditionele slotavond met een hapje en een 

leuke activiteit. 15 februari komt de TT commissie bij elkaar om de plus en minnen te bepraten over onze 

laatste tentoonstelling. 

 

Jaarverslag Penningmeester: 

De penningmeester leest het verslag van zijn administratie voor aan de leden. De kas controle is 

gedaan door Dagmar Talman en Siebe de Haan, ze hebben geprobeerd om de penningmeester op een 

fout te betrappen maar ook dat is dit jaar niet gelukt. Het zag er weer op en top uit. Als vereniging 

staan we ondanks het jubileum jaar er heel goed voor. Onze grote dank aan de penningmeester en met 

luid applaus wordt de penningmeester decharge verleent. We mogen trots zijn op onze 

penningmeester. Verhoging contributie: er is een voorstel om de contributie te verhogen met €4.00 per 
jaar, dit omdat de bondsbijdrage met ingang van 01-01-2023 met € 2,00 omhoog gaat en in januari 

2024 weer met € 2,00. De aanwezige leden maken hier geen bezwaar tegen en dit gaat dit jaar per 01-

01-2023 in. 



Nanne de Haan vraagt of de contributie voor subleden ook omhoog gaan, het antwoord is hierop nee, 

voor subleden doen wij geen afdrage aan de N.B.v.V. dit doet de vereniging waar men vol lid van is.  

De TT kas is apart en wordt in het najaar besproken. De laatste rekeningen worden altijd pas in April 

betaald. 

 

Benoeming  commissie’s: 
TT secretaris en commissie: wordt weer benoemd en gaan heel graag nog een jaar door. 

Kascommissie: Siebe de Haan en Andre Stienstra. Reserve is Jacob Boersma 

Digitaal clubblad: Gaat door. Martin van Wijngaarden vraagt of leden die geen e-mail adres ook een 

papieren versie kunnen krijgen, Hier is tijdens de bestuursvergadering over gesproken, dit neemt weer 

extra werk en kosten met zich mee. Helaas doen we dit niet omdat er dan meer leden zijn die een 

papieren versie willen hebben. We leven nu eenmaal in een tijdperk dat bijna alles digitaal gaat. 

Website beheerder:  gaat zeker nog een jaartje door . Er gebeurt erg veel achter de schermen om alles 

up to date te houden qua beveiliging voor onze en uw privacy. 

Felicitatie dienst: Natuurlijk, is leuk om te doen en de partner post op tijd de kaarten. 

Verlotingscommissie:  Gaan graag nog een paar jaar door. 

Lief en Leed: Gaan ook zeker nog even door. 

 

Bestuursverkiezing: 

De voorzitter  Jacob Smink is aftredend en herkiesbaar. Met goedkeuring draait  de voorzitter nog een 

periode. Met een luid applaus zijn de leden het hier zeker mee eens. 

 

Lief en Leed: 

Erik Hulsman heeft een licht hartaanval gehad, het gaat nu gelukkig goed met hem. Erik is gedotterd en heeft 

een stent gekregen, hij is alleen nog moe en zal langzaam weer op krachten moeten komen. 

Linda Kramer heeft een galblaas operatie gehad, er waren wat verklevingen waardoor de operatie helaas meer 

tijd in beslag nam. Ter observatie is ze naar het ziekenhuis in Emmen gebracht omdat ze bang waren voor een 

lekkage. Gelukkig is alles goed en mag ze thuis herstellen.  

 

Pauze en verloting: 

De verloting heeft €117.00 opgebracht bedankt voor dit mooie bedrag. 

 

Uitreiking prijzen verenigingskampioenen. 

Verenigingskampioen kleurkanaries: Willem Wijkhuizen 

Topkweker 2022: Willem Jorna. 

Bondskruis: Mark Kooij 

Postuur: Sietze van der Heide 

Wildzang: Sjoerd Weijer 

Tropen: Dhr. vd Beek 

Grasparkieten: Willem Jorna 

Grote parkieten: Siebe de Haan 

Stammen: Willem Jorna 

Stellen: Willem Jorna 

Derby: Sjoerd Weijer 

Alle leden gefeliciteerd met jullie mooie prijs. 

 

De voorzitter Jacob Smink bedankt de vrijwilligers met een mooi bos bloemen. Jannie de Haan, Siebe de 

Haan, Ellen Wijkhuizen, Marga Smink ( helaas niet aanwezig maar de bloemen zullen bij haar worden 

gebracht en Doety van Wijngaarden. 

 

Vraag en aanbod:  

Klaas Endema is gestopt met het kweken van vogels, voor de bestuurstafel staat een doos met attributen en de 

leden die iets kunnen gebruiken mogen dat meenemen. 

Jannie Hoekstra bedankt de vereniging voor de mooie kaart. 

Andre Stienstra heeft Gouldsamadines en Masker Amadines te koop. 



Piet Venema heeft 3 blauwfazantjes man en Binsen astrilde mannen te koop. 

Voor de leden die nog geen presentje van ons jubileum jaar hebben ontvangen kunnen dit afhalen bij de 

bestuurstafel. 

 

Foto’s jubileumreisje: 
Gelukkig werkt de techniek vanavond mee en kunnen we met de leden nog even nagenieten en praten van de 

mooie foto’s van ons reisje. Was een fijn reisje met super mooi weer.  
 

Sluiting bijeenkomst:  

De voorzitter sluit de vergadering rond de klok van 22.00 uur en wenst een ieder wel thuis. 

Tijdens de vergadering hebben we kunnen genieten van een heerlijk bitterballetje maar vergeet de gehakt-

ballen van Jannie niet.  

 

 

 

 

 

 

 Voorzitter:  Jacob Smink                                    Notulist:  Jenneke Stienstra  
 

 

 

 



 
 

 

Financieel jaarverslag 2022 

 

Inkomsten:                                                           Uitgaven: 

Contributie             €   3.333,75                           Bijdrage NBVV            €   1.891,40 

Advertenties           €                                            Prijzen verloting           €       213,60 

Verloting         €   1.000,81                   Vereniging onkosten     €    1.506,70       

Oud Papier         €   1.519,37                   Clubblad          €           
                                                                             Lief en leed                  €      106,90 

Totaal                     €    6.595,03                          Felicitatiedienst            €        

                                                                             Onkosten bank              €     179,88 

                                                                             Jubileum cadeau           €       600,00 

                                                                             Reisje                            €   9.684,10                           

                                                                             Totaal                             € 14.182,58 

 

Kassaldo 2021         €   11.189,71                        Kasgeld                      €        116,68 

Saldo       2022         €      116,68                         Betaalrekening           €      2.177,07 

Kassaldo 2022         €  7.2945,58                         Spaarrekening            €      5.000,83 

                                                                             Totaal                         €    7..2945,58 

  

TT Rekening: 

 Saldo 2020            €   4.676,76                    Loonzakjes verloting                   €  103,91 

                                                                              Lex kaptein nw TT programma   €    45,00   

                                                                             Totaal                                           €   148,91    

Kassaldo  €  47,96        Bank  € 4437,39             Totaal €  4.485,35 
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Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

Postbus 74

4600 AB  Bergen op Zoom

tel.  0164 - 23 50 07

e-mail: info@nbvv.nl

internet: www.nbvv.nl

Aan:

• Besturen van de afdelingen

• Besturen van de speciaalclubs

• Keurmeesters

• Districten

• Ereleden en Leden van Verdienste
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“De NBvV, dat zijn we samen!”

VoorlichtingsbulletinVoorlichtingsbulletin

Bondsbureau

José van Oers-Schouteren, �nancieel-administratief 

medewerkster op  het bondsbureau is na een dienst-

verband van 21 jaar bij de NBvV met verdiend pensi-

oen gegaan. Wij gunnen José de rust na een, zowel op 

privé- als werkvlak, hectische periode. Wij danken haar 

voor de inzet voor ons als vogelliefhebbers en wensen 

haar geluk en gezondheid toe.  

Momenteel worden haar taken tijdelijk overgenomen 

door onze bondspenningmeester Dirk Verburg.   

Pensionering

Ledenadministratie

• Het is zowel voor de afdelingen als voor de centrale 

ledenadministratie van groot belang dat beide 

ledenlijsten gelijk zijn. Dit omder meer i.v.m. de 

toezending van het maandblad. Dat is dan ook de 

reden dat het bondsbureau niet op verzoeken van 

afdelingsleden om een adreswijziging door te voe-

ren in kan gaan en hiervoor altijd doorverwijst naar 

de secretarissen. Daarom een dringend verzoek om 

mutaties binnen uw vereniging zo snel mogelijk 

Herinnering

Zoals in de laatste Algemene Vergadering vast-

gesteld is zal m.i.v. de komende incassoronde de 

bijdrage van de verenigingen voor een bondslid-

maatschap € 24,00 per jaar zijn (was € 22,00). Voor 

jeugdleden is de bijdrage zoals altijd 50%. Zoals te 

doen gebruikelijk wordt dit bedrag in twee deel-

rondes geïncasseerd. deze vinden plaats in febru-

ari en oktober.

In 2024 zal nogmaals een contributieverhoging 

van € 2,00 plaatsvinden.

Tevens kunnen de afdelingen bondsleden per 

2023 nog slechts per half jaar uitschrijven, te 

weten per 30 juni en per 31 december. De afdracht 

aan de bond wordt hier ook op berekend.

In deze uitgave vindt u informatie over:

• De contributie voor bondsleden

• De ledenadministratie

• Het afgelopen Nederlands Kampioenschap

• De Mondial 2023 in Napels

• Uitsluiting invasieve soorten

• Uitleg over bedrijfsmatigheid, UBN-nummers en certi�caten

door te voeren.

• Tevens het verzoek om in uw administratie nog 

eens goed te controleren of de mailadressen van de 

secretarissen en penningmeesters daarin juist zijn 

en deze waar nodig te corrigeren.
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normaliter geplaatst wordt in de NK catalogus, domweg 

vergeten is. Het niet plaatsen van de catalogus op in-

ternet is echter een bewuste keuze geweest, dit vanuit 

commercieel oogpunt. Er worden minder catalogi ver-

kocht als deze op internet geplaatst wordt, waardoor er 

een verliespost ontstaat op de gedrukte exemplaren. 

Het niet plaatsen van de verkoopvogels achter in de 

catalogus of in een separaat overzicht is tevens een 

bewuste keuze. De focus bij de Nederlandse kampioen-

schappen ligt op het wedstrijdelement i.c.m. showen 

aan leden en publiek. De NBvV wil vermijden dat de NK 

als een commercieel evenement gezien gaat worden. 

Een verkoopklasse bij de NK is een service, tegen kost-

prijs, naar de leden. Gelukkig zag de NVWA (die gecon-

troleerd heeft) dit ook zo. 

Het hoofdbestuur, maar ook de commissie NK 2023, 

heeft veel plezierige contacten gehad, veel blijde 

gezichten gezien en veel bemoedigende opmerkingen 

gehad. Dank voor uw enthousiasme en soms geduld. 

Hopelijk brengt dit meer inzenders op het idee om in 

2024 vogels mee te laten spelen op het gezamenlijke  

NK. 

Inschrijven invasieve 

soort
Het vraagprogramma gaf afgelopen jaren de mogelijk-

heid om de Roodbuik Buulbuul in te schrijven. Deze 

werd met name genoemd. Doordat deze vogel recente-

lijk als invasieve soort is bestempeld door de overheid, 

mag er met deze vogel niet meer gekweekt worden 

en mag deze tevens niet meer vervoert, verhandeld en 

dus ook niet geshowd worden. Genoemde regel in het 

huidige vraagprogramma zal dus verwijderd worden:

17.016.005 Kala buulbuul

  

E.e.a. betekent tevens dat de vogel ook niet in de groep 

niet genoemde Buulbuul soorten ingeschreven mag 

worden:

17.016.060 Buulbuul niet genoemde 

soorten

Mondial Napels

Tijdens de Mondial in Napels (Rome) hebben de Neder-

landse inzenders in totaal 114 medailles met hun vogels 

in de wacht gesleept. Hieronder 59 gouden, 37 zilveren 

en 18 bronzen medailles. Er werden 444 vogels op een 

perfecte wijze getransporteerd naar Napels. 

Er is geen enkele vogel gestolen (er was ook een per-

manente videobewaking door vaste camera’s en een 

drone) en de convoyeurs van COM NLD hebben hun 

taak meer naar behoren uitgevoerd. Het was voor hen 

een meer dan zware taak onder de gegeven omstan-

digheden. 

Dankzij GARVO, de sponsor van een bus, de brandstof 

en tolgelden was de deelname voor dit jaar gegaran-

deerd en kon het transport plaatsvinden. 

Nederlandse 

Kampioenschappen
Het was de laatste keer dat wij in januari samen waren 

in Zwolle om de Nederlandse Kampioenschappen te 

houden. Ook de IJsselhallen gaan verdwijnen, zoals de 

Americahal in Apeldoorn al verdwenen is. Het zoeken 

naar een nieuwe locatie is nog in volle gang en kent 

veel hobbels. Zodra duidelijk is waar we terecht kun-

nen, voor een betaalbaar bedrag, stellen wij u op de 

hoogte.

Tijdens de Nederlandse Kampioenschappen leek het 

wel of wij als organisatie het wiel opnieuw uit moesten 

vinden. Niet alles liep even soepeltjes, soms zelfs hele-

maal verkeerd. Gelukkig konden zaken redelijk hersteld 

worden. De oorzaak van sommige zaken die verkeerd 

zijn gegaan lag in het feit dat wij over gaan of al gedeel-

telijk overgeschakeld zijn naar een ander geautomati-

seerd digitaal systeem. Dit heeft elkaar af en toe gebe-

ten. Excuses daarvoor! Om speculatie te voorkomen wil 

het hoofdbestuur aangeven dat de inzenderslijst, die 
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Bijdrage van de commissie Dierenwelzijn,-ethiek & Wetgeving NBvV

Nasleep NK 2023

Tijdens de tweede openingsdag werd de organisatie 

verblijd met een bezoek van vier inspecteurs van de 

NVWA. Graag wilden ze een inspectie uitvoeren op 

naleving van de diverse regelgevingen, dit n.a.v. een 

mailtje van de NBvV om een evenement aan te willen 

melden op de NVWA-website. Het werd een erg formeel 

gesprek wat pas na een rondje tentoonstelling ont-

dooide. 

Het aanmelden van een evenement, zoals een vogel-

beurs of vogeltentoonstelling, werd in het verleden 

middels een simpel invulformulier gedaan, maar sinds 

vorig jaar is de aanmeldprocedure lastiger geworden 

voor een vereniging. Het ministerie van LNV en de 

NVWA was hiervan al op de hoogte gebracht tijdens 

een bezoek van de cie. Dierenwelzijn, -ethiek en wetge-

ving aan de NVWA afgelopen zomer. Na een rondje over 

de vogeltentoonstelling, waarbij de vogelverkoop en de 

medicijnverkoop van standhouders extra beoordeeld 

werden, volgde een korte evaluatie. 

Ten aanzien van de medicijnverkoop werden geen on-

geregeldheden geconstateerd. 

Met betrekking van de kraamverkoop en de NBvV-

verkoopklasse werden geen tekortkomingen gecon-

stateerd jegens de particuliere verkopers. Wel moet de 

NBvV voldoende voorlichtingsmateriaal verstrekken bij 

NK 2024. 

De volgende keer moet er eerder melding gemaakt 

worden van het evenement, inclusief een vermelding 

van een Certi�caat van houders van dieren. Ook moet 

het UBN-nummer, indien de hal dit heeft, doorgegeven 

worden. 

NB: De NBvV was in het bezit van een Certi�caat (in de 

persoon van de districtsvoorzitter van  Overijssel) en de 

IJsselhal had achteraf een UBN-nummer, welke gebruikt 

had kunnen worden.

Verder constateerde men dat de tentoonstelling er 

goed uitzag, dat de vogels goed verzorgd werden, dat 

de ent-papieren en CITES-papieren aanwezig waren, 

evenals een lijst met aanbieders van de verkoopvogels 

en dat de organisatie aantoonbaar zijn best had gedaan 

om de tentoonstelling wel op tijd aan te melden en ook 

in het bezit was van een Certi�caat houders van dieren. 

De onderstaande reminders gaan we verder uitleg-

gen via Onze Vogels, de website en nieuwsbrieven. 

• Bij een tentoonstelling zonder verkoopklasse hoeft 

er geen Certi�caat houders van dieren aanwezig te 

zijn (onze surveillanten hebben dit in hun cursus 

gehad).

• Bij een vogelbeurs dus wel! Een willekeurige mede-

werker (dus ook een lid van de NBvV die dit certi-

�caat namens zijn district behaald heeft) mag zijn 

certi�caat hiervoor inzetten. 

• Een evenement met dieren moet minimaal 15 da-

gen voor aanvang bij de NVWA aangemeld worden. 

(Google: “ aanmelden van een tentoonstelling”)

• De organisatie van de tentoonstelling zorgt voor 

voldoende voorlichtingsmateriaal over het verant-

woord houden van vogels. De NBvV gaat dit rege-

len en zal dat op de website ter download aanbie-

den. De Houderijrichtlijnen die de NBvV al heeft en 

de informatie van de LICG volstaan en daar zal in 

het voorlichtingsmateriaal naar verwezen worden.

Acties van de Commissie; Dierenwelzijn,-ethiek & 

Wetgeving NBvV

• Het produceren van voorlichtingsmateriaal op 

vogelmarkten.

• Verdere uitleg over hoe een evenement aan te mel-

den bij de NVWA in de volgende nieuwsbrief.

• Het uitrollen van een organisatiemodel voor de dis-

tricten betre�ende de surveillanten en de surveil-

lanten-coördinator.

Bedrijfsmatigheid

De commissie is vrijwel dagelijks bezig om vragen te 

beantwoorden die helaas lastig te beantwoorden zijn. 

De meeste vragen betre�en het begrip “bedrijfsmatig-

heid”. Oftewel: “mag ik vogels verkopen”. Er gaan veel 

verhalen, halve waarheden en hele onwaarheden over 

dit onderwerp rond. Ondanks uitleg op onze website 

blijft dezelfde vraag rondzingen op internet. Helaas 

is een “zwart-wit” antwoord niet mogelijk. Feit is wel 

dat “de soep niet zo heet gegeten wordt” als wel be-

weerd wordt. Momenteel zitten we geregeld aan tafel 

bij diverse beleidsmedewerkers van LNV die echt wel 

oren hebben over onze nood en ook echt wel mee 

willen denken.  Er liggen voorstellen van ons op tafel 

die vruchtbaar lijken. Voorstellen die richting een getal 

gaan van gehouden vogels of aangekochte ringen. Hoe 

hoog die aantallen zullen worden en of dit wettelijk ge-

zien ook echt geregeld kan worden, daar wordt nu aan 

gewerkt, maar zal vast nog een aantal maanden duren.

Wat is bedrijfsmatigheid?

In tegenstelling wat vaak gedacht wordt, heeft dit niks 

te maken met het begrip “geld”. De term bedrijfsma-

tigheid is heel slecht gekozen en behelst de zorg om 

dierenwelzijn en het voorkomen van (besmettelijke) 

dierziekten en niet het willen “geld verdienen” met de 

verkoop van vogels. Een doorsnee lid valt dus niet on-
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der de de�nitie van Bedrijfsmatigheid, maar de grens is 

ook voor ons niet duidelijk en het is dan ook heel lastig 

om een eensluidend advies aan de leden te geven.

Certi�caat van houders van dieren

Wie dieren houdt met een commercieel doel, zoals een 

dierenwinkel, moeten dit MBO-certi�caat halen ik het 

kader van dierenwelzijn. Per diergroep is een certi�caat 

te behalen. Wij zijn echter niet commercieel bezig en 

hebben dit niet nodig. Nu weten we dat bij controles 

dit wel vaak door de handhavers gezegd wordt. Soms 

middels een erg formeel schrijven. Dit geeft heel veel 

onrust en dat hebben we ook meerdere malen aange-

kaart bij LNV. Zeer binnenkort volgt hier een gesprek 

over met de betre�ende instanties met als inzet om een 

redelijker handhavingsregiem te bespreken. Dit zou 

�ink rust geven.

Toch kiest een steeds groter aantal van onze leden om 

deze cursus “om gedonder te voorkomen” te volgen. 

De online-aanbieders bieden dit al vanaf 395 euro aan. 

De NBvV is in gesprek met een MBO-instelling om dit in 

samenwerking met onze bond ook zo goedkoop moge-

lijk aan te bieden. De NBvV kan dit niet zelf verzorgen, 

omdat de examinering uitsluitend door een erkend 

opleidingsinstituut afgenomen kan worden. Wanneer 

dit gerealiseerd wordt, maken we dat z.s.m. bekend.

VOGEL

2023

De NBvV dankt alle 

deelnemers, vrijwilligers en 

sponsoren voor hun bijdrage 

aan de Nederlandse Kampioen-

schappen.

Zonder jullie kan de 

tentoonstelling niet bestaan!

Tot ziens op “VOGEL2024”!
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Districtsvergadering 30-09-2022 
Locatie: Drachten 

Aanvang 20:00 

 

1: Opening: De voorzitter opent de vergadering om 20:05 en heet een ieder welkom. 

Met kennisgeving afwezig: Noord Burgum, Franeker, Heerhugowaard, Volendam en Opmeer 

Spanbroek 

 

2: Vaststellen agenda: Staat vast 

 

3: In- en uitgaande stukken:  

- De vogelmarkt van Joure is uitgesteld tot 30 Oktober. 

- De Bond heeft de contributie met twee euro verhoogd voor volgend jaar en het jaar 

daar op ook met 2 euro. 

- Het hoofdbestuur is weer compleet 

- Elke afdeling kan zelf de kalenders bestellen. Dit kan niet meer via het District. 

- De ringenmaker van de bond is verkocht 

- Het bonds vacumecum word herschreven. Enige verplichting is nog 2 

hoofdkeurmeesters.  

- Keurmeestervereniging is bezig met een nieuw vraagprogramma 2025. 

- Verslag algemene vergadering: hier zijn geen vragen over. 

- Mededelingen algemene vergadering: op een manier zoals het niet zou moeten, maar 

ons district heeft zonder overleg een deel van de afdelingen van Noord-Holland 

toebedeeld gekregen. 

 

4: Mededelingen:                 

- Het online bestellen van de ringen gaat heel goed. Spoedbestellingen duren 14 dagen. 

- De vogelgriep; Je mag geen show organiseren wanneer je in een besmet gebied zit. Je 

mag wel met je vogels naar een show toe wanneer je in een besmet gebied 

woonachtig bent.  

- Corona; De ziekenhuisopnamen lopen weer op.  

- Prijzen voor de TT graag tijdig aanvragen bij de Bond. 

- De Nederlandse kampioenschappen zijn voor de laatste keer in Zwolle. Er is nog geen 

nieuwe plek voor gevonden. 

-  

5: Uitbreiding van het District: Er zijn van Noord-Holland 7 afdelingen die zich bij ons 

aangesloten hebben. Totaal 474 leden. Lutjebroek, Anna Paulowna, Volendam, Alkmaar, 

Schagerbrug, Hoorn en Heerhugowaard. 

 

6: Mededelingen Districtstentoonstelling Ferwerd: 

Flyers liggen klaar voor wie maar wil. Verder loopt het nu mooi op schema. Onze voorzitter is 

ernstig ziek, waardoor Auke Bloemhof is ingeschoven om te helpen. 



Een aantal jaren geleden is er een escalatie geweest met Ferwerd. Ik hoop dat een ieder dit 

achter zich gelaten heeft of achter zich kan laten en een hoop vogels wil inzenden zodat we 

er met z’n allen weer een mooie show van kunnen maken. 
 

7: Surveillanten: 

Er is een cursus gestart met 20 deelnemers. Iedere afdeling heeft 2 surveillanten nodig! Ook 

moet er voor Friesland nog een coördinator komen. Wie lijkt dit wat? Hij of zij mag dit 

doorgeven aan een van de districtsbestuurders. 

 

8: Pauze met lotenverkoop. 

 

9: Powerpoint presentatie: 

Stelling 1: De huidige organisatie opzet van de NBVV moet aangepast worden door?  - 
krimpen in het aantal lagen in de bondsraad 

Stelling 2: Onderverdeling in districten/afdelingen moet wijzigen naar regio’s?   - 
rayons zijn er binnen Friesland niet meer. Districten samenvoegen zou een oplossing kunnen 

zijn. 

Stelling 3: Om een afdeling toekomstperspectief te bieden moet die beschikken over een 
bestuur van minimaal 3 leden en een minimum aantal van 25 leden. 
- TEGEN. Anders blijven er geen afdelingen over. 

Stelling 4: Het beleid van de NBVV is teveel gericht op het houden van tentoonstellingen en 
moet daarom aangepast worden. 
Meer aandacht voor Dierenwelzijn/voorlichting algemeen?  - EENS  

Stelling 5: NBVV moet zich bewust gaan richten op de verschillende doelgroepen: 
Kwekers 

Inzenders Tentoonstelling 

Hobbykweker klopt       - EENS 

Stelling 6: Het tentoonstellen/keuren van vogels moet op een diervriendelijke manier gebeuren 
door: 
Beperking aantal TT dagen 

Digitaal keuren 

Meer aandacht voor aankleding  TT Kooi    - ONEENS 

Stelling 7: Huidig vraagprogramma is te complex en moet daarom simpeler worden opgesteld 
door minder kleurslagen/mutaties te hanteren?    

- EENS. Is het een idee om wildkleur vogels hoger te beoordelen/beoordelen dan een 

mutatie? 

Stelling 8: Voor nieuwe visie/organisatie NBVV is het noodzakelijk mening van individuele 
leden in beeld te brengen door hen mogelijkheid te bieden hun mening via afdelingsoverleg of 
digitaal te geven?  

- EENS.  Hoelang willen we nog Nederlandse kampioenschappen? 

Stelling 9: Dierenwelzijn/surveillant moet duidelijke plaats binnen beleid NBVV krijgen?  

- ONEENS. Het gaat vanuit de afdeling. Dier en welzijn is de verantwoordelijkheid van elke 

afdeling. Het bestuur wil  hier niks van weten. 

Het zijn de leden van de afdelingen die alles betalen. De klant is koning! 

Stelling 10: Taken/Bondsbureau moeten afgestemd worden op nieuwe wensen/eisen 
organisatie/leden?  



GEEN MENING, is wat wazig. 
Stelling 11: Het onderscheid tussen leden en verspreidde leden mag verdwijnen. Waarschijnlijk 
neemt het aantal verspreidde leden alleen maar toe, beter 1 verspreid lid dan geen lid. 
- ONEENS De basis zijn de afdelingen. 

Stelling 12: Jaarlijkse Bondsshow heeft langste tijd gehad, te duur/te ver weg, weinig animo 
afdelingen. Voorkeur gaat uit naar Districts/regioshow?  

- EENS 

 

10: Ontwikkeling bond. Zie de website. 

11: Hoe verder met ons district? We hebben nog 2 a 3 medebestuurders nodig!!!! Wie wil 

kan zich melden bij een van de districtsbestuurders. 

12: Jaarlijkse Bondsshow heeft langste tijd gehad, te duur/te ver weg, weinig animo 
afdelingen. Voorkeur gaat uit naar Districts/regioshow ? 

Wie houdt er toezicht op wie er ringen besteld? Het aantal leden per afdeling. 

13: Opbrengst lotenverkoop is 160,-   

Sluiting 22:05 
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Steunsoalen en Stoma’s


Je kunt met veel plezier vooruit kijken. Je kunt ook met veel plezier terugkijken. 
Dat wil ik ook even doen. Even terugblikken op de show van december 2022. 
Echt in de Kerstsfeer, opgemaakt in Kerstsfeer. 336 kooien opgesteld en een 
aantal ruime aluminium volières met daarin skitterende feugelsies. Het was weer 
een prachtige demo hoe een vogelshow, ook van deze omvang, er uit kan zien. 
Complimenten aan al diegenen die hier weer aan hebben meegewerkt.


Van de 336 kooien waren er 16 leeg door Absent. Dat is niet veel toch? Nog geen 
5%. Voor mijn gevoel lag het aantal inzendingen wel behoorlijk lager onder het 
nivo wat we gewend zijn. Als dat zo is, is het goed te weten, zeker te weten, waar dat aan 
ligt. Dan kun je er op anticiperen misschien. De volgende keer. Is de periode waarin wij zelf 
werden geteisterd door een virus, soms met dodelijke afloop, daar debet aan? Is die periode te lang geweest om 
daarna met nieuw enthousiasme weer voor een hoog aantal inzendingen te zorgen? Is in die periode, vanaf maart 

2019 zeg maar, het aantal leden significant afgenomen? 
Zijn daar leden bij die altijd zorgden voor hoge aantallen 
inschrijvingen? Spelen de kosten zolangzamerhand ook 
een rol? Ik bedoel hier niet direct de kosten van inschrijving 
voor de show, maar het totaal plaatje van het budget. De 
voerprijzen zijn onaangenaam gestegen, die van de 
boodschappen ook. Wordt er misbruik van de situatie 
gemaakt? Daar zijn sommigen erg goed in…. Welke 
voerleverancier is transparant over de hogere prijzen? 
Energieprijzen van het laatste jaar mogen er ook zijn. 
Kortom, om alleen de periode met corona aan te geven als 
oorzaak is te kort door de bocht. Natuurlijk weet iedereen 
dat onze hobby achteruit gaat. Niet alleen door corona. De 
voorzitter noemt terecht in zijn voorwoord dat de aanwas 
van jongeren stagneert. Te weinig interesse. En daarbij 
schrijft de voorzitter “misschien moeten we het digitaal 
maken”. Daarmee geef je min of meer aan dat wanneer we 
het digitaal zouden maken de interesse er wel zou zijn. Dat 
is nog maar 

de vraag. Ik ben van mening dat zowel “analoog of digitaal” de 
interesse niet toeneemt, c.q. niet toe zal nemen. Die desinteresse 
is kennelijk ergens anders aan te wijten. En ook niet direct aan de 
“social mediacultuur”. Se sitte de hele dag naar dat ruutsie te 
koekeloeren. Dat lijkt wel zo inderdaad. Ze wijken in dat opzicht 
echter weinig af van hun volwassen ouders. Ik ben woonachtig op 
een plek welke mij uitzicht biedt op een lagere school. Op de in- 
en uitgang.  En tevens op het “ruutsiegedrag” van ouders die hun 
kroost met de auto naar de school brengen en ook weer ophalen. 
Vooral bij het halen valt het op dat de ophalers in meerderheid 
achter het stuurwiel blijven zitten. Leuk gezicht trouwens; al die 
mensen, mannen en vrouwen en alles wat daar tussenin zit met 
voorover gebogen hoofd te zien zitten. Als je niet beter wist dan 
denk je dat iedereen een zeer slechte nacht heeft gehad en nu zit 
te slapen. Maar nee hoor, in tegendeel, ze zijn klaarwakker. Social 
media vraagt om aandacht. Een aantal van de fietsende brigade 
staat ook strategisch opgesteld. Zij hebben ook hun aandacht op 
het foontje gericht en missen niets zo te zien aan de bewegende 
vingers over het glas. Het is er en zal nooit meer weggaan.


Jeugdledenwerving.

Om een doelgroep te bereiken is het één en ander nodig. Welke 
leeftijdsgroep wil je bereiken? Waar zitten die? Daar kun je een 
leuk project van maken. Vroeger, ja vroeger, gingen dat soort 
zaken meestal vanzelf. Heit of Pake had vogeltjes of knienen, in 
ieder geval dieren, en de jeugdige familieleden volgden 
automatisch. Maar vroeger is geweest. Je moet er tegenwoordig 
echt iets voor doen wil je jeugd(leden) enthousiasmeren. Misschien is een uitermate goed startpunt de mbo-
opleiding tot dierverzorger. Nooit geschoten is altijd mis.. Wellicht zijn er een aantal die in overleg met de school, 
inzetbaar zijn bij opbouw van de show en verzorging van de vogels. Met de nadruk op verzorging. Er moet een 
educatief element in zitten. Ja natuurlijk, onder deskundige begeleiding. En zie het voor die jongelui als leertraject. 
Het is niet nieuw trouwens. In mijn tijd toen ik op de loonlijst stond van het Onderwijscentrum voor Land en 
Tuinbouw en Levensmiddelenindustrie was het de normaalste zaak van de wereld dat jongelui van de opleiding 

Jan Weistra



dierverzorging ondersteuning verleenden tijdens diverse “dierevenementen” waar verzorging van dieren een item 
was. Ook de omgang met dieren was een belangrijk.





Een ander wervend middel kan zijn de hobby naar de school 
brengen. Dat is meer georganiseer, maar het kan. Je hebt er 
wel de nodige mensen voor nodig, dat klopt. En als je al te 
weinig vrijwilligers hebt om een show op- en af te bouwen 
dan wordt het een lastig verhaal. PKV Frisia heeft daar 
afgelopen jaar veel ervaring mee opgedaan. Zij bezochten 6 
scholen (vergeef me als het er eentje meer of minder is) en 
gaven daar tekst en uitleg over het houden van kippen 
konijnen en cavia’s. Ze namen dieren mee in de klas. (geen 
kippen trouwens i.v.m. vogelgriep) Alles in 
verenigingsverband. Heeft dat veel jeugdleden 
gegenereerd? Dat is nog niet gebleken naar mijn weten 
maar ik heb nog geen update gehad. Natuurlijk is het ook 
wat afhankelijk welke diersoort je kan promoten. Konijnen 
en Cavia’s “lopen” dan wat lekkerder dan Kanaries en 
Parkieten denk ik. Vooral de Cavia’s lijken in de lift te zitten 
om te houden en te kweken. Ook sommige kippenfokkers 

zijn overgestapt. Heeft toch alles te maken met de vogelgriep. Tja, het is en wordt nog wat. Soms denk ik dat een 
speciaalclub nog de langste tijd van leven heeft. Tweemaal (?) per jaar een gezellige dag op een leuke lokatie met 
catering. Uitruil met dieren en een korte bondige keuring met daarnaast een kleurrijke informatieve nieuwsbrief 
het hele jaar door. Met foto’s van gefokte jonge dieren, tips en trucs. Voer- en voederadviezen. Advertenties van 
leden en bedrijven. Hokbezoeken.


Wij mochten vroeger als schoolgaande jeugd elk seizoen op uitnodiging van een vereniging de show bezoeken. 
Wij liepen dan met kleine groepjes en begeleider tussen de kooien en een deskundige vertelde of zijn leven er 
vanaf hing. Dat zie je vandaag de dag niet meer toch? Ik hoorde een antwoord hierop, “die kienes vliege as 
gekken tussen de kooien deur”. Ok, dan kan dat ook niet meer dus…


Wat ik altijd jammer vindt, dat is de tegenwoordige geringe publieke belangstelling. Ondanks gratis entree en een 
leuke tombola en verloting. Dat viel mij ook nu weer op. De gezellige in kerstsfeer ingerichte zaal wordt vooral 
bevolkt met inzenders. En kwekers die niet hebben ingezonden met hun aanhang. Het is al tijden zo dat de 
grootste drukte het moment van afhalen is.


Even terug naar “het digitaal maken”. Wat kunnen 
we digitaal maken en waarom. De geboorte van dit 
fenomeen is ook terug te voeren naar de tijd dat 
niets mocht. Door enkele creatieve geesten is toen 
bedacht om langs digitale weg een keuring te 
organiseren. Dus als inzender maak je een foto van 
je vogeltje en die stuur je ergens heen. Daar wordt 
het dier beoordeeld en per omgaande krijg je de 
keurbrief thuis in je postbus? Werkt dat? Ja die 
verzending zal zeker wel werken maar de rest niet 
ben ik bang. Ik denk van niet. Maar ik laat me 
graag overtuigen. In de eerste plaats; niet iedereen 
is in staat om een acceptabele foto van een vogel 
te maken omdat er geen of te weinig fotografische 
kennis aanwezig is. Ten tweede moet een 
keurmeester een plat plaatje beoordelen. De 
keurmeester kan op deze wijze niet in detail een 
vogel goed beoordelen. En is de foto ook niet 
enigszins gemanipuleerd? Ook dat ligt op de loer. 
Digitale conditionering. Naar mijn bescheiden 
mening gaat dit absoluut niet werken. En waarom zouden we dit willen? Dan liever 1 of 2 dagen per jaar een leuke 
gezellige keurdag waarbij de stand van het ras kan worden vastgesteld. Waar je gelijkgestemden ontmoet en met 
elkaar een praatje kan maken en zaken kan doen aangaande koop en verkoop. En dat alles onder het genot van 
een hapje en drankje.


Ik ben ontzettend benieuwd hoe e.e.a. zich in de nabije toekomst zal gaan ontwikkelen. Helemaal optimistisch 
ben ik niet, daar ben ik eerlijk in. Ik zou het erg erg jammer vinden dat de shows zoals we die kennen straks niet 
meer als kers op de taart hebben. Besturen zullen alles in het werk (moeten) stellen om hun leden zolang als 
mogelijk bijeen te houden en te motiveren. Toch zie ik nu al mensen die wel wat diertjes houden voor de 
gezelligheid. Om wat om handen te hebben, maar geen shows meer doen. Een ander fenomeen wat verenigingen 



fataal wordt kunnen de zaalhuren zijn. Als die alsmaar hoger worden en het aantal 
inzendingen daalt elk jaar, dan is het duidelijk dat geen show stand houdt. Onmogelijk.


Sta ik in de toiletgroep bij de sectie urinoir, als er een leeftijdgenoot binnenkomt. Zelfde 
doel. Kwam gezellig naast mij staan. Hij was bijna twee koppen hoger dan mij en loerde 
mijn kant op. Ik keek hem aan en zei “must niet su loere” want krijgst him toch niet te sien”. 
Nee, hoeft oek niet zei de man “ ik hoorde dy ritselen, ik denk die het oek een stoma…”. Ik 
zei “dan is dien gehoor 100%, want dat klopt”. Ik hew al vanaf 2018 un urinestoma en dat 
voldoet mij prima. Ja mien gehoor is prima zei de man. Beter dan mien poaten. Ik hew 
steunsoalen kocht de afgelopen dagen maar de poaten doene mij nog seerder dan zonder. 
Ja zei ik, ik hew ok steunsoalen en jou mutte der wel wat an wenne. Deursette dus. Samen 
verlieten wij de toiletgroep, het leek wel of wij mekaar al jaren kenden. Toen ‘ie schuin 

achter me liep zei ‘ie nog “och jezuz, do hest ok nog een gehoorappparaat te hangen. Ja zei ik en daar bin ik ok 
blij met want dan kin ik dij beter hoore. Ok ast dou staast te ritselen bij de pispot.


Kijk, voor deze ontmoetingen en gesprekken hoop ik dat de shows nog heel lang mogen blijven. Langer dan mij 
i.i.g.

Pyrrhura molinae Foto Jan Weistra
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De voordeligste slagerij en de 

beste kwaliteit!             
 

 

Voor een lekker stukje vlees komt u naar              

de Huzumer  slager 

 
❏AN VAN ❙CORELSTRAAT 51  8932 CZ  LEEUWARDEN 

❚EL. 058-2134524 
 

 

 

Voor de commissie lief en leed kunt u terecht bij Siebe de Haan. 

Onze Siebe was zo bereidwillig om deze commissie eventueel samen 

met zijn partner door dik en dun Jannie zich in te zetten als er bij u 

een troost, schouderklopje of gewoon wat te vieren is. 

Maar ze kunnen dat niet ruiken, dus weet u wat over een clublid mail 

naar Siebe en Jannie de Haan dehaan-meijer@hetnet.nl of bel       

058-2127156 en hou ze op de hoogte. 

mailto:dehaan-meijer@hetnet.nl
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Datum Datum Datum KCA folders

zaterdag

 14-jan.

 

zaterdag

 11-febr.

  

zaterdag week inzameldag dinsdag 21 mrt.

 11-mrt.  10/11 E.R. Twijnstra - J. van Dijk

 W. Kooij 

zaterdag S. de Haan - J. de Haan

 15-apr.

 

zaterdag

6-mei

 

zaterdag week inzameldag maandag 26 juni

3-jun.  24/25 E.R Twijnstra - J. van Dijk

 W. Kooij 

zaterdag S. de Haan - J. de Haan

 1-jul.

zaterdag

 29-jul.

zaterdag

26-aug.

zaterdag  week inzameldag maandag 20 nov.

 23-sept.  45/46 E.R. Twijnstra - J. van Dijk

 W. Kooij 

zaterdag S. de Haan - J. de Haan

 21-okt.

zaterdag

 18-nov.

 

zaterdag  

 16-dec.  

 

geen inzet

Rooster oud papier inzameling 2023   "LEEUWARDER VOGELVRIENDEN"

Op zaterdag dient U aanwezig te zijn om 9.00 uur op het parkeerterrein aan de Middelzeelaan 

geen inzet

 

tel.: 06-15028369

E. Twijnstra

tel.: 06-46562849

M. van Wijngaarden

Bij verhindering graag zelf  vervanging regelen. 

Als u op de ophaaldag voor problemen komt te staan kunt u het volgende telefoonnummer bellen: 

06-43444288. Dit nummer is van de dienstdoende teamleider van OMRIN.

nummer alleen te gebruiken in geval van nood.

tel.: 0511-422779

geen inzet

geen inzet

S. de Haan

tel.: 06-12323661

W. Kooij

geen inzetJac. Smink

tel.: 058-2672693

geen inzet

tel.: 06-46562849

E.R. Twijnstra

tel.: 06-15028369

geen inzet

geen inzet

S. de Haan

tel.: 06-12323661

W. Kooij

geen inzetJac. Smink

tel.: 058-2672693

geen inzet

tel.: 06-46562849

E.R. Twijnstra

tel.: 06-15028369

geen inzet

geen inzet

M. van Wijngaarden

tel.: 0511-422779

W. Kooij

wijk Nylan Binnenstad 

tel.: 06-12323661

geen inzetS. de Haan
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            links de Cloncurryparkiet en  
            rechts de Barnardparkiet 

Cloncurryparkiet: (Barnardius barnardi macgillivrayi) 
--------------------------------------------------------------------------------- 
Algemeen en Historie: 
----------------------------- 
In de meer recente jaren hebben de vogels geleidelijk algemene bekendheid gekregen, waarmee ik 
niet bedoel dat ze thans algemeen zijn. In de grotere collecties ziet men ze regelmatig en ook op de 
grote parkieten shows worden ze af en toe tentoongesteld. 
De Cloncurryparkiet lijkt in eerste instantie veel op de 
Barnardparkiet, de nominaatvorm van het geslacht Bar- 
nardius. Doch als men wat beter kijkt en vergelijkt, word 
al snel duidelijk dat er wel degelijk een verschil is tussen 
beide soorten vogels. De kleuren van de Cloncurry zijn 
veel zachter van kleur, dan die van de Barnardparkiet, 
zo ontbreekt de rode voorhoofdsband van de Barnard- 
parkiet bij de Cloncurryparkiet. 
Alexander Sykes Macgillivray, een Australische veldbio- 
loog, ontdekte de Cloncurryparkiet rond de eeuwwisse- 

ling op een excursie ongeveer 50 km oostelijk van de 
stad Cloncurry in het noord-westen van Queensland.  
In het jaar 1900 werd hij door Alfred John North, een 
van de bekwaamste ornithologen van Australië, weten- 
schappelijk beschreven in de “Victorian Naturalis” als Platycercus macgillivrayi en zo naar zijn ont- 
dekker vernoemd. In 1901 werd deze naam door A.J.Campbell gecorrigeerd in Barnardius macgilli- 
vrayi.  
Door veel ornithologen werd/wordt de Cloncurry parkiet gezien als een ondersoort van het geslacht 
Barnardius barnardi. Stan Sindel en James Gill zijn echter in hun boek ‘Australian Broad-tailed Par- 
rots’ van mening dat de Cloncurry parkiet als een aparte soort gezien moet worden. Zij menen dat dit 
gerechtvaardigd is op basis van de lange periode van isolatie van de soort en het ontbreken van een 
duidelijke ondersoort tussen het verspreidingsgebied van de Barnardparkiet en de Cloncurry parkiet. 
Binnen de soort komt weinig variatie voor in kleur. Wel komen soms vogels voor die wat bleker van 
kleur zijn. 
De eerste illustratie van de Cloncurry parkiet werd gemaakt in 1902 
door Mr. H.Goodchild en stond afgebeeld in een artikel van Dr. 
P.L.Slater. Daarna hoorde men lange tijd niets meer over deze vogel. 
Pas in 1939 krijgt hij weer wat meer bekendheid, als de Australiër A. 
Lendon, de eerste exemplaren in gevangenschap toont. Ook de 
Australiër Hallström maakt rond die tijd melding van enkele Cloncur- 
ryparkieten in zijn collectie. In Engeland was het de hertog van Bedford 
die in 1939 het eerste paar Cloncurryparkieten in zijn bezit kreeg. 
Waarschijnlijk zijn er vanaf die tijd geen importen meer geweest totdat 
de Londense dierentuin in 1963 weer een paartje uit de collectie Hall- 
ström ontving. Al met al is het een betrekkelijk kort bekent staande 
kweekvogel. 
 
 
Taxonomische indeling: 
------------------------------ 
Rijk    : Animalia (dieren) 
Stam   : Chordata (chordadieren) 
Klasse   : Aves (vogels) 
Orde    : Psittaciformes (papegaaiachtigen) 
Families  : Psittaculidae (papegaaien van de oude wereld) 
Geslacht : Barnardius  
Soort   : Barnardius barnardi macgillivrayi 
 
 



Grootte: (nominaatvorm) 
-------------------------------- 
Door het NBvV wordt een grootte gevraagd van minimaal 33 cm. gemeten tussen de punt van de 
snavel en het uiteinde van de staart. Het formaat dient een harmonisch geheel te vormen met het 
type van de vogel. De pop is qua formaat iets kleiner dan de man. 
 
Verspreidingsgebied en natuurlijke Biotoop van deze vogels: 
------------------------------------------------------------------------------ 
De Cloncurryparkiet heeft zijn naam ontleed aan het feit dat hij voor 
komt in een grote cirkel rond de plaats Cloncurry in het noorden 
van de staat Queensland. Ruwweg omvat dit gebied Noordwest 
Queensland en het aangrenzende oosten van Noord Australië, het 
Northern Territory en ten zuiden van de Golf van Carpentaria. De 
Barnardparkiet heeft meer het zuid-oosten van Australie als 
leefgebied, zoals het zuiden van de staat Queensland en het 
noordwesten van de staat Victoria, dus een toch een heel ander 
leefgebied dan die van Cloncurryparkiet. 
De Cloncurryparkieten houden zich op in onder meer dwergachtige 
eucalyphusstruiken, maar ook in hoge eucalyptusbomen. Deze 
dwergachtige struiken, die in Australië ‘mallees’ worden genoemd, 
staan her en der verspreid in droge grasgebieden en lage kreupel- 
hout en zijn een vaste rustplaats voor de Cloncurryparkieten.  
 
Deze struiken zijn zeer goed bestand tegen het droge en zeer war- 
me klimaat in het leefgebied van deze parkieten. Verder kunnen we 
deze vogels tegen komen in acaciabossen en langs de oevers van drooggevallen beken en rivie- ren. 
Maar ook kunnen we deze aantreffen dicht in de buurt van droge, 
met bomen begrensde waterlopen en uitlopers van het Selwyn 
gebied en het aangrenzende Paroo, Leander en Waggaboonyah 
gebied. In het noorden komen deze vogels voor langs de Cloncurry 
rivier tot aan de Golf van Carpentaria en evenzo langs de Leich- 
hardt rivier. In dit gebied kan het zeer heet worden, tot boven 40 
°C., een vrij divers gebied dus. 
Ze worden slechts zelden in grotere vluchten aangetroffen. Bij het 
krieken van de dag verlaten de vogels hun slaapplaatsen om te 
drinken, vervolgens gaan ze op zoek naar voedsel. 
Afhankelijk van het aanbod van beschikbare voedsel, verplaatsen 
de vogels zich in hun leefgebied. Zo kunnen we deze vogels tegen 
komen in paren of in kleine groepjes, welke veelal bestaan uit de 
ouderparen met hun jongen. 
Cloncurryparkieten vertoeven graag op de grond op zoek naar za- 
den van grassen en allerlei onkruiden. Vanwege het droge en dorre 
leefgebied, zijn deze vogels echter genoodzaakt het over- grote 
deel van hun voeding zien te vergaren uit bomen en struiken en 
hierbij moeten we denken aan vruchten, bloesemnectar, blad- 
knoppen en diverse soorten insecten. 
 

Het broedseizoen in Australië loopt van fe- 
bruari tot juni en richt zich naar de regen- 
val. De balts van de Conclurryman komt overeen met die van de platstaart- 
parkieten (de Platycercusgroep). Voorafgaande aan de paarvorming breken 
er tussen rivaliserende mannen vaak ruzies en gevechten uit. De nestplaats 
is in een holle tak of stam van een eucalyptusboom. Het legsel bestaat 

gewoonlijk uit 4 tot 6 eieren. De pop broedt alleen. De man voert de pop op het nest en houdt zich 
verder in de buurt van het nest op. De broedduur is rond de 20 dagen. Wanneer de levensomstandig- 
heden gunstig zijn, broeden deze vogels tweemaal, vaak éénmaal. 
Zo rond 1930 was de Cloncurryparkiet een vrij algemene kooivogel in en rond Cloncurry. 



 
Soortomschrijving en geslachtsonderscheid: (nominaatvorm) 
------------------------------------------------------------------------------- 
De Man:  

De mannetjes van de  Cloncurryparkieten hebben een lichtgroen gekleurde 
nek, voorhoofd en achterschedel. De borst is zacht olijfgroen en lijkt enigszins 
gehamerd en met een zachte olijfgroene kleur wat langzaam overgaat naar 
geel op de buik. Vanaf de wangen naar beneden doorlopen tot aan de kin en 
keel is er een lichtblauwe bevedering, waarbij de bovenste vleugeldekveren een 
lichtgroene kleur hebben die geleidelijk overgaat in olijfgeel. De vleugel- randen 
daar en tegen zijn hemelsblauw van kleur, waarbij de grote vleugel- veren zwart 
zijn en een groene buitenvlag hebben. De anaalstreek is weer groen van kleur 
en de mantel en de stuit zijn lichtgroen van kleur.  De boven- staartdekveren  
zijn lichtgroen, de onderstaartdekveren olijfgroen. De bovenste grote 
staartveren zijn donkerblauw gekleurd terwijl de onderste grote staart- veren 
meer hemelsblauw van kleur zijn. De snavel is lichtgrijs, de ogen donkerbruin, de poten grijs en de 
nagels zwart. De vogel dient ongeveer 33 cm. groot zijn 

De pop:  
Bij het popje zijn de kleuren over het algemeen wat valer/grijzer van kleur. Het 
vleugeldek is grijsgroen tegen over de lichtgroene kleur bij de man. De poppen 
zijn over het algemeen vaak iets kleiner dan de mannen, maar dit is moeilijk te 
constateren als men alleen een pop hierop beoordeelt. Men moet een vergelij- 
kingsmateriaal voorhanden hebben. Toch blijft de kop en snavel één van de 
duidelijkste manieren om de geslachten uit elkaar te houden. De kop en snavel 
van de man zijn beduidend groter/forser gebouwd. Dit is goed te zien wanneer 
ze met de kop naar elkaar gehouden worden. 
Wel moeten we onder ogen blijven zien, dat het seksen op uiterlijk tussen man 
en pop vaak problematisch blijft. 
 
De Jongen: 
Jonge vogels zijn in het begin over het algemeen wat bleker van kleur en ook de nekband is nog niet 
volledig aanwezig. Vaak hebben de jongen en dan vooral de poppen, een oranje gekleurde voor- 
hoofdsband, die na de eerste rui verdwijnt. 
 
Sociale eigenschappen: 
------------------------------ 
De Cloncurryparkieten zijn vooral in het broedseizoen vrij onverdraagzaam te- 
genover hun soortgenoten, terwijl buiten het broedseizoen deze vogels redelijk 
met elkaar omgaan. In het broedseizoen liggen de nestholten vaak op een 
hoogte van 3,00 m. tot 10,00 m. en ten opzichte van elkaar, op een afstand van 
toch wel 300,00 meter. Bij ons in de tuin zal dat niet mogelijk zijn en zullen daar 
iets anders op vinden. 
Het is dan ook verstandig deze vogels paarsgewijs in een buitenvolière te huis- 
vesten, met een behoorlijke lengte van minimaal 3,00 m. (als het mogelijk is, 
graag wat langer) en met een breedte van minimaal 1,00m.  
Deze vrij robuuste vogels moeten voldoende ruimte hebben om te kunnen 
vliegen om zich te kunnen ontwikkelen en dat laatste geldt zeker voor de jonge 
vogels. Wel er rekening mee houden, dat als u meerdere vluchten naast elkaar 
heeft, het liefst geen aanverwante ‘’barnardius’’ stellen naast elkaar te plaat- 
sen, maar een andere parkieten stel, zoals bijvoorbeeld een stel Eleganten. 
Het zijn sterke vogels, die ook al heel wat jaren in Europa zijn gekweekt en dus met ons klimaat geen 
problemen hebben. Ze kunnen in een volière een enorme knaaglust ontwikkelen richting het mate- 
riaal, waarvan deze volière is gemaakt. Om deze knaaglust en misschien nog meer hun verveling te- 
gen te gaan, is het raadzaam deze vogels regelmatig te voorzien van takken van fruitbomen en 
wilgen. Deze kunt u in bossen in de volière ophangen op deze wijze niet alleen de knaaglust richting 



uw volière in toom houden, maar een stukje verveling van deze vogels te verdrijven en u doet uw 
vogels er veel plezier mee. 
 
Huisvesting: 
--------------- 
Huisvesting die deze vogels vragen heeft U één punt waar we 
zeker rekening mee moeten houden en dat is de lengte van de 
volière. Deze moet minimaal 3,00 meter, maar het liefst nog 
wat langer zoals richting 5,00 meter. Niet iedereen zal over 
voldoende ruimte hebben om een dergelijke volière te kunnen 
plaatsen, maar maak wel optimaal gebruik van de 
mogelijkheden om een zo lang mogelijke volière te plaatsen. 
Deze volière hoeft zeker niet beplant te worden, er zou daar 
niets van over blijven gezien de knaaglust van deze vogels, 
maar een ‘’versiering’’ in de vorm van een forse stronk is nooit 
weg. Volière voorzien van een lichtdoorlatent dak om verontreiniging van buitenaf te voorkomen en 
een tocht- en vorstvrij binnenhok. Doordat de Cloncurryparkieten regelmatig op de bodem van de 
voliere bivakkeren om voedsel te zoeken, is het verstandig deze volière van een dicht dak, in de vorm 
van plastic golfplaten, te voorzien, om besmetting van buitenaf zoveel mogelijk te voorkomen. 
Waar zeker rekening moet houden is het materiaal waarvan u deze volière gaat maken. De meest 
voor de hand liggend materiaal is hout, maar de knaaglust van deze vogels vragen dan wel om aan- 
vullende maatregelen, zoals het beschermen van de ‘’aanvreetbare hoeken’’ van deze volière. Alumi- 
nium hoeklijnen van L.30 x 30 x 3 mm. zijn daar zeker voor geschikt en gemakkelijk te bevestigen. 
Om dat probleem op te vangen, is het wenselijk het gaas aan de binnenzijde te bevestigen en de 
tussenwanden te voorzien van dubbelgaas, zodat de vogels moeilijk of geheel niet meer aan het hout 
kunnen knagen. 
Een andere materiaal waarvan een knaag bestendige volière kan worden gefabriceerd zijn aluminium 
kokerprofielen van vierkant 35 x 2 mm., alleen is het hier wat lastiger het gaas op kokers te beves- 
tigen, maar het is een overweging waard. Gezien de ‘’nijptang’’ waarover deze vogels beschikken is 
het wenselijk goed rekening te houden welk type gaas u gaat gebruiken voor uw volière en het is dan 
ook zeker raadzaam even te informeren, welk type gaas voor deze vogels het meest geschikt is, het 
kan u in de kosten gaan schelen door direct de juiste maaswijdte en juiste sterke aan te schaffen. 
 
Voeding: 
----------- 
Als hoofdvoer verstrekken we een goed gevarieerd mengsel van zaden voor grote parkieten, waarin 
millet en witzaad ook zonnepitten, saffloorpitten, hennepzaad en gepelde hele haver in voorkomen. 
Dit kan in een verhouding van 5 delen grote parkietenzaad, 1 deel onkruidzaad en 1 deel zonne- 
bloempitten. Eventueel kan men ook nog toevoegen een weinig paddy, rode en witte dari, maïs, lijs- 
terbes, rozijnen enzovoorts. Tijdens de opfokperiode moet men het basismenu uitbreiden met een 
goede kwaliteit ei- en universeelvoer (verhouding één op één), eventueel vermengd met gekiemd 
zaad en groenvoer, wortel, bladeren van de paardenbloem, rozebottels, lijsterbessen enzovoorts. Ook 
het verstrekken van levend voer in de vorm van meelwormen, buffalowormen, insecten paté, 
miereneieren, e.d. Sommige kwekers verstrekken ook snee witbrood per dag vooral als er jongen zijn, 
en verder in de zomer onbespoten gras- en onkruidzaden, die in grote bossen in de volière kunnen 
worden opgehangen. Ook regelmatig een fruit wordt met graagte opgenomen. Natuurlijk mogen we 
de scherpe maagkiezel en oesterschelpengrit niet vergeten. 
 
De Kweek: 
-------------- 
Voor de kweek zal men zich dienen te vergewissen dat uw fokzuivere 
Cloncurryparkieten is uw bezit heeft en dat zal niet altijd meevallen. 
Gezien het grote verspreidingsgebied waar deze vogels voorkomen en 
daardoor al wat verschillend uiterlijk, maar ook door het trekgedrag van 
deze vogels, is het niet denkbeeldig dat dit niet altijd het geval is.  
Sinds 1960 worden door Australië geen Cloncurryparkieten meer uitge- 
voerd en zullen wij het moeten doen met die vogels welke hier in de loop 



van de jaren is gekweekt en er vanuit moeten gaan dat altijd de juiste kweekkoppels zijn samenge- 
steld door de verschillende kwekers. 
In het wild in Australië broeden deze vogels op allerlei geschikte plaatsen die hun ter 
beschikking staan. In de meeste gevallen zullen dat holle takken of boomholten van 
eucalyptusbomen zijn, die zij verder geschikt maken om daarin te kunnen broeden. 
Bij ons zullen we van andere gelegenheden gebruik moeten maken om deze vogels 
tot broeden te laten overgaan (min. 2 à 3 jaar oud). Men kan gebruik maken van 
verticale broedblokken, maar ook van liggende broedblokken. De verticale broed 
blokken moeten een bodemoppervlak hebben van zeker minimaal 25x25 cm. en ±70 
cm. hoog zijn en met een invlieggat van ± 7 cm., maar ook ronde natuurbroed 
blokken met een inwendige diameter van minimaal 25 cm. komen in aanmerking. Als nestmateriaal 
kunt u wat vochtig houtmolm of turfstrooisel gebruiken en deze ook altijd wat vochtig houden. (er 
bestaat een kattenbakvulling van geperst hout, doe hiervan een beetje in een emmertje, maak het wat 
vochtig. Deze kattenbakvulling valt dan uit elkaar en is klaar voor gebruik, maar de 
vogels kunnen dit ook zelf verknagen). Een probaat middel om dat te bereiken is om 
de vogels regelmatig met een bloemenspuit te benevelen, waardoor het ‘’nest- 
materiaal’’ vochtig blijft en dat hierdoor de eieren niet uitdrogen. Het is verstandig de 
broedstellen meerdere broedblokken aan te bieden, zo dat zij een keuze kunnen 
maken. De vogels zullen hier het natuurlijke lichtaanbod volgen om tot broeden te 
willen overgaan, ook zij hebben een bepaalde aantal lichturen nodig. De eerste kenmerken dat de 
vogels broedlustig wordt, is het gedrag van het mannetje.  
De Cloncurry staat bekend als een goede en betrouwbare broedvogel. Wanneer men eenmaal over 
een goed harmoniërend koppel beschikt, geeft de fok nauwelijks problemen. De broedstemming kon- 
digd zich vaak al vroeg in het voorjaar aan.  
De balts begint met een snel heen en weer vliegen in de vlucht, waarbij een welluidend geluid laten 
horen. Na langere tijd heen en weer vliegen, begint de man de pop te voeren door met afgewende 
kop het voer uit de krop te wurgen. Kop en hals maken daarbij een cirkelvormige beweging, de sna- 
vel wordt van onderuit aangeboden. Vervolgens vindt de paring plaats.  
In deze stemming zal hij al spoedig de broedblokken controleren en als het popje zijn voorbeeld volgt 
en een wat langere tijd in dezelfde broedblok blijft, kunt u aannemen dat de uiteindelijke keuze is 
gemaakt en u de overtollige blokken kunt verwijderen. Naar verloop van enige tijd kunnen we de 
eerste eitjes verwachten, deze worden om de dag gelegd. Het gemiddelde legsel bestaat uit 4 tot 6 
eitjes die om de dag worden gelegd en die alleen door de pop worden bebroed. De pop zit vrij vast op 
het nest en is moeilijk uit het blok te jagen. Zo dit al gebeurt, wordt ze door de man teruggejaagd. 
Tijdens het broeden verzorgt het mannetje de pop, door regelmatig haar te voorzien van voedsel. De 
eieren komen na ongeveer 20 tot 21 dagen uit en worden de eerste dagen alleen door het popje 
gevoerd. Later neemt ook het mannetje deel aan het voeren. Tegen de 7 à 8 dagen kunnen de vogels 
geringd worden, afhankelijk van het voergedrag van de oudervogels, de pop verlaat in die tijd tijd het 
nestblok voor een wat langere tijd. Denk er wel om, dat de eieren om de dag zijn gelegd en dat de 
pop vaak bij het derde ei daadwerkelijk gaat broeden, met andere woorden, 
de jongen kunnen vaak niet in één keer geringd worden. Na ongeveer 5 
weken verlaten de jongen het nest, maar worden nog enkele weken door de 
oudervogels gevoerd. Drie tot vier nadat de jongen zijn uit- gevlogen zijn 
deze zelfstandig en kunnen bij de oudervogels worden weggehaald. De 
oudervogels zijn dan over het algemeen al bezig met een tweede legsel en 
het mannetje zal om deze reden agressief tegenover zijn eigen jongen zijn. 
Veel kwekers gaan er van uit dat één broedsel meer dan genoeg is, al zijn 
twee broedsel geen uitzondering. Mijn voorkeur gaat uit naar het eerste. 
Het duurt nog wel geruime tijd alvorens de jongen op kleur zijn en hierbij 
moeten we denken aan zeker 12 tot 16 maand. Na 2 jaar zijn deze vogels pas volledig op kleur en 
kan men deze vogels voor de kweek inzetten. 
 
Mutaties: 
----------- 
In de literatuur ben ik geen mutaties tegen gekomen. 
 
Standaardeisen Cloncurryparkieten NBvV: 



-------------------------------------------------------- 

Fysieke standaard van de Cloncurryparkiet: 

------------------------------------------------------------------------------- 
Formaat: 
De Cloncurryparkiet is 33 cm. lang, gemeten tussen de punt van de snavel en het einde van de 
staart. Het formaat dient een harmonisch geheel te vormen met het type van de vogel. De pop is iets 
kleiner. 
 
Model: 
De Cloncurryparkiet moet een robuuste en goed geproportioneerde vogel zijn. De ruglijn vormt, vanuit 
de nek tot aan de punt van de staart, een bijna rechte lijn. Van voren gezien is de borst breed en van 
opzij gezien harmonisch gebogen. De hals en de nek zijn kort en breed. De staartlengte is ongeveer 
gelijk aan de romplengte. Borst, buik en anaalstreek dienen een 
vloeiend verloop te heb- ben. De vleugels dienen goed aansluitend op 
het lichaam te worden gedragen en boven de boven- staartdekveren 
te eindigen. Alle vleugelpennen dienen ongeschonden aanwezig te 
zijn, niet afhangend of kruisend. De stuit dient een rechte lijn met de 
staart te vormen. De staart loopt trapsgewijs. 
 
Houding: 
Wanneer de Cloncurryparkiet rustig op stok zit, maakt de ruglijn een 
hoek van ongeveer 55º met het horizontaal. Het lichaam moet vrij van 
de stok gedragen worden. Het geheel moet een forse indruk geven, in 
goede verhouding tot de grootte. 
 
Conditie: 
Voor een goede beoordeling is een optimale conditie een eerste vereiste. Een vogel zonder een goe- 
de conditie kan nooit voor een hoge puntenwaardering in aanmerking komen. De Cloncurry parkiet 
moet volledig bevederd zijn en vrij zijn van vuil en ongedierte. Hij moet helder uit zijn ogen kijken, 
geen vochtige plekjes rond neusgaten en snavel vertonen en mag ook niet 'bol' zitten. De vogel moet 
een gezonde en levendige indruk geven zonder verminkingen of andere gebreken. 
 
Kop: 
De aanzet van het voorhoofd begint bij de basis van de snavel en loopt van daaruit 
licht welvend naar het achterhoofd toe. De kruin moet mooi breed en naar het 
achterhoofd toe licht gewelfd zijn. Naar het voorhoofd toe is de kruin enigszins 
afgeplat. De wangen moeten goed gevuld en in harmonie met de kop zijn. 
 
Ogen 
Het oog is centraal geplaatst, nagenoeg in het midden van de kop. De ogen dienen een heldere uit- 
straling te hebben. 
 
Snavel: 
De snavel is in verhouding tot de kop tamelijk fors, bij de man forser dan bij de pop. 
De snavel dient onbeschadigd zijn. De ondersnavel moet goed passen in de 
bovensnavel. 
 
Poten: 
De poten moeten recht en stevig zijn, zonder verruwingen of vergroeiingen. De tenen, waarvan twee 
naar voren en twee naar achteren, dienen op een natuurlijke wijze stevig om de stok te klemmen. 
Elke teen is voorzien van een gelijkmatig, natuurlijk gebogen en eenkleurige nagel, welke onbescha- 
digd dient te zijn. 
 
Ringmaat: 
6 mm 
Bevedering: 



Het verenkleed dient onbeschadigd, glanzend, schoon, strak en aaneengesloten 
gedragen te worden. 
 

Het tekeningspatroon 
-------------------------------- 
De tekeningsonderdelen van de Cloncurryparkiet zijn: 
• Borst:                   Enigszins gehamerd. 
• De vleugeltekening:         Deze beslaat de vleugeldekveren en de grote 
vleugelveren. 
• De buiktekening:           Deze kleur is afwijkend van de lichaamskleur. 
• Scheiding mantel – nek:      Hier bevindt zich een kleurafwijkende band. 
• De vleugelbocht en vleugelrand:  Afwijkend van kleur ten opzichte van de vleugelkleur. 
• Grote vleugelveren.         Afwijkend van de vleugelkleur. 
• Vleugeldek:              Iets gehamerd. 
• De wang- kin en keeltekening:   Deze is afwijkend van de lichaamskleur. 
• De bovenste en onderste grote:  Afwijkend van de lichaamskleur. 
 staartveren 
 

De kleurstandaard Cloncurryparkiet 
------------------------------------------------------- 
Kleurslag:             Man en pop: 
Kleur:               Wildkleur. 
Kop en masker: 
Voorhoofd, boven en       Blauwachtig groen 
achterschedel en nek: 
 
Lichaam: 
Borst:                Groengeel met blauwachtige waas. 
Buik:                Geel met soms hier en daar groenachtige      
                  veertjes. 
Mantel en stuit:          Blauwachtig groen. 
Anaalstreek:            Blauwachtig groen met soms hier en daar geel-   
                  achtige veertjes. 
 
Vleugels: 
Bovenste vleugeldekveren:    Blauwachtig groen. 
 
Staart: 
Bovenstaartdekveren:       Blauwachtig groen. 
Onderstaartdekveren:       Blauwachtig groen met soms hier en daar geelachtige veertjes. 
 
Overige onderdelen: 
Snavel:               Lichtgrijs. 
Poten:               Grijs. 
Nagels:               Zwart. 
Ogen:                Donkerbruin. 
 

Tekening: 
--------------- 
Kop en masker: 
Wangen, kin en keel:       Hemelsblauw. Verspreiding van het blauw vari-   
                 eert per vogel. 
Oorstreek:             Blauwachtig groen. 
 
 
Lichaam: 
Nekband:              Geel, in breedte variërend. 



Borst:                Enigszins gehamerd. 
Buik:                Geel met soms een iets oranje schubtekening. 
 
Vleugels: 
Vleugeldek:            Gehamerd. Elke veer blauwgroen omzoomd. 
Vleugelbocht en vleugelrand:  Hemelsblauw overgaand naar kobaltblauw. 
Grote vleugelpennen:       Zwart met lichte buitenvlag 
 
Staart: 
Bovenste grote staartpennen:  Blauwgroen uitlopend naar donkerblauw. 
Onderste grote staartpennen:  Hemelsblauw. 
 
 

Keurtechnische aanwijzingen Cloncurryparkiet. 
------------------------------------------------------------------------ 
Wildkleur:  
Algemeen:  
Jonge vogels zijn in het geheel wat bleker van kleur en hebben een nog niet volledig gevormde nek- 
band. Vaak hebben ze, met name de poppen, een oranje gekleurde voorhoofdsband, die echter na 
de eerste rui verdwijnt. De conditie moet streng beoordeeld worden, maar ook het formaat en het 
model spelen een belangrijke rol. 
 
Kleur: 
De kleur moet diep en zoveel mogelijk egaal zijn. 
Het vleugeldek bij de pop is veelal minder intensief 
blauwgroen dan bij de man. In het algemeen zijn 
de poppen iets minder intensief van kleur dan de 
mannen. Hier dient bij de keuring rekening mee 
gehouden te worden. 
 
Tekening: 
De gele scheiding mantel – achternek is aan de 
achternek vrij strak, maar aan de mantelzijde veel 
minder strak. De buikkleur is niet strak afgelijnd 
met de borst en de anaalstreek. De hamertekening in het vleugeldek en op de borst wordt 
veroorzaakt door de iets lichtere zoompjes van de vleugeldek- veertjes en dient een regelmatig 
verloop te hebben. 
 

 
 
 
 
 

 
 
M.Bettenbroek 
 
Geraadpleegde literatuur: 
--------------------------------- 
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Cloncurryparkieten (internet) 
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Cloncurryparkieten (internet) 
auteur Ter Media 
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auteur H.W.J. van der Linden 
 
 
 



  

 

 

 

16 

                  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W. Kooij 

Kweeknummer T284 

Poelruit 117 

Leeuwarden 

Tel. 058 -2896434 

Kooij-w@planet.nl 

Gouldamadines 

Jacob Smink 

Kweeknummer 0JRL 

Sassingastins 40  

Leeuwarden 

Tel. 058 -2672693 

jacob@smink-ldw.nl 

Zebravinken  

(maskergrijs – witborst) 

Afrikaanse prachtvinken 

mailto:Kooij-w@planet.nl
mailto:jacob@smink-ldw.nl



